Algemene info over HomeQgo
Schrijfstijl:
URL:
Betekenis naam:

Productgroepen:
Motto:
Omschrijving:

Samenwerking:

HomeQgo of HomeQgo.nl, met hoofdletter H en Q
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Home-Quality-on-the-go
Kwalitatieve oplossingen om je huis te verbeteren, met een makkelijk advies- en
bestelproces dat het ‘on the go’ gedaan kan worden.
Isolatie, verwarming en zonne-energie
HomeQgo, de snelste weg naar advies, offertes en resultaat.
Wij helpen je zo makkelijk mogelijk je huis te verduurzamen!
HomeQgo is een platform voor woningeigenaren om makkelijk mogelijk je huis te (laten)
verduurzamen. HomeQgo brengt een kwalitatief goed, objectief en vrijblijvend advies uit
welke maatregelen het beste passen en wat de impact is. Bij HomeQgo kun je direct
online offertes aanvragen. HomeQgo heeft geselecteerde landelijke en regionale
installatiepartners die de levering en installatie van de gekozen maatregelen verzorgen.
HomeQgo werkt samen met een divers aantal partners. Producenten van
energiebesparende maatregelen. Installatiepartners die de uiteindelijke uitvoering
verzorgen. En diverse verkoop- en consumentenorganisaties die geïnteresseerde
klanten doorverwijzen naar HomeQgo.

Review:
● Familie Tonus uit Kamerik:
"Na de aankoop van mijn huis wilde ik het gelijk verduurzamen. Door het advies van HomeQgo kon ik
snel en gemakkelijk een keus maken waar te beginnen; het isoleren van mijn woning. De
klantenservice van HomeQgo was erg behulpzaam en hebben mij goed geadviseerd. Ik ben erg blij
met het resultaat!"
● Familie de Jong uit Haarlem:
"Ons huis was aan een upgrade toe. Ik wilde mijn gasverbruik verminderen en HomeQgo adviseerde
mij om mijn muren te isoleren. Wat een makkelijk en snel proces!"
Quote directeur:
“The Sustainables, het bedrijf achter homeqgo.nl ontwikkelt al 7 jaar online tools voor het op afstand inmeten
van verduurzamingsmaatregelen. We hebben het op afstand inmeten van zonnepanelen mogelijk gemaakt,
maar wilden doorgroeien. Daarom hebben we nu alle maatregelen samen in één website gestopt! We zijn
ontzettend trots dat we nu afscheid hebben genomen van de Bèta-versie.”
- Pepijn Post

Waarom HomeQgo?
Een persoonlijk advies voor jouw huis en situatie
Betrouwbaar en direct inzicht in kosten en besparing

Direct offertes en makkelijk bestellen
Van isolatie tot verwarming en zonne-energie

Gratis, helder en vrijblijvend
Als het niet past, zit je nergens aan vast

We staan voor je klaar
Installateurs komen bij je thuis, wij helpen je op afstand

Het proces:
Start de scan
Op basis van je adres tonen wij je woningkenmerken en situatie. Deze
hoef je alleen te controleren!

Online berekening van de besparing
Met onze innovatieve, intelligente adviestool geven wij gericht advies
voor de verduurzaming van je woning.

Gratis, helder en vrijblijvend
Als het niet past, zit je nergens aan vast

Ontvang de offertes
Wij leveren binnen een paar dagen onze beste offertes van
geselecteerde installateurs.

Installatie en nazorg
Een gecertificeerde installateur doet een nameting van je huis en
installeert de maatregelen.
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